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Τίτλος μαθήματος Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι 

Κωδικοί μαθήματος - 

ECTS- Ώρες διδασκαλίας 24 ώρες  

Εξάμηνο σπουδών 1ο 

Σκοπός 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών για καινοτόμες πρακτικές και νέες 

γνώσεις στο πεδίο της κλινικής πρακτικής, οι οποίες βασίζονται σε πρόσφατα ερευνητικά 

δεδομένα και ενδείξεις 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

 Αναζητούν τις πιο πρόσφατες και «βασισμένες σε ενδείξεις» προσεγγίσεις για την 
παροχή εξειδικευμένης φροντίδας υγείας στον ασθενή και την οικογένειά του. 

 Συμμετέχουν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου υγιών και 
ασθενών και να συμβάλλουν στην ορθή ενημέρωση τους καθώς και του 
υποστηρικτικού τους δικτύου. 

 Κατανοούν τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες και να τις ενσωματώνουν στην 
καθημερινή κλινική πρακτική. 

 Αναζητούν τις πιο πρόσφατες και «βασισμένες σε ενδείξεις» θεραπευτικές 
προσεγγίσεις ανά νόσημα, ώστε να ενεργοποιούν αλλαγές και να εισάγουν 
καινοτομίες στο χώρο της εργασίας. 

Περίγραμμα-Θεματικές ενότητες 

 Το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής της νοσηλευτικής διεργασίας. 

Εφαρμογή σχεδίων νοσηλευτικής διεργασίας. 

 Νεότερα δεδομένα στην προσέγγιση και διαχείριση του πόνου. 

 Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου 

(φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές μέθοδοι).  

  Βασικές αρχές πρόληψης λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας 

 Διαχείριση ασθενών με δύσπνοια 

 Κλινικές οδηγίες ενδοφλέβιας θεραπείας- αγγειακής προσπέλασης 

 Κλινικές οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων 



 Η ασφάλεια στο νοσοκομειακό περιβάλλον - Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την 

ασφαλή μετακίνηση και μεταφορά ασθενών και πρακτική εφαρμογή τους 

 

Μέθοδος διδασκαλίας- Διδακτικά μέσα 

Η μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: 

 Διαλέξεις. 

 Παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών και σχολιασμός τους. 

 Εργαστηριακές ασκήσεις 

 Κλινική εφαρμογή σε προπλάσματα 

Τα εποπτικά μέσα που απαιτούνται είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολικό 

μηχάνημα (projector). 

Τρόπος αξιολόγησης 

Γραπτή εξέταση  

Προτεινόμενα συγγράματα- Βιβλιογραφία 

  Όλη η βιβλιογραφία που θα αναφέρεται στις εισηγήσεις των ομιλητών. 

Υπεύθυνοι μαθήματος 

 Θεοχάρης Κωνσταντινίδης, RN, BSc, MPH, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, email: harriskon@hmu.gr 

 Μιχαήλ Ροβίθης, RN, MMedsci, MPH, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, email: rovithis@hmu.gr  

Διδάσκοντες 

 Θεοχάρης Κωνσταντινίδης RN, BSc, MPH, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 Μιχαήλ Ροβίθης, RN, MMedsci, MPH, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 Μιχαήλ Ζωγραφάκης Σφακιανάκης, RN, BSc, PhD, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 Ελευθερία Τζαγκαράκη, RN, MSc, Νοσηλεύτρια, ΕΤΕΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 Μαρία Ψαρρού, RN, MSc, Νοσηλεύτρια, ΕΤΕΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 Αργυρώ Μεσσαριτάκη, RN, MSc ‘Κλινικής Νοσηλευτικής’, Προϊσταμένη 

Πνευμονολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Βασιλεία Νύκταρη, Phd, DEA, Επιμελήτρια Α Αναισθησιολόγος, τμήμα 

Αναισθησιολογικό, ΠαΓ.Ν.Η. 

 Ψαρολογάκης Ευάγγελος, Επιμελήτης Β, παθολόγος – εντατικολόγος, Phd ©, ΜΕΘ 

Πα.Γ.Ν.Η. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
 
 

1. Το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της νοσηλευτικής διεργασίας. 

Εφαρμογή σχεδίων νοσηλευτικής διεργασίας (Θεοχάρης Κωνσταντινίδης - 3 ώρες, Ελευθερία 

Τζαγκαράκη 1,5 ώρα) 

2. Νεότερα δεδομένα στην προσέγγιση και διαχείριση του πόνου (Μιχαήλ Ροβίθης-  1,5 

ώρες, Νύκταρη Βασιλεία - 1,5 ώρες) 

3. Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου 

(φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές μέθοδοι) (Μιχάλης Σφακιανάκης Ζωγραφάκης - 3 ώρες) 

4. α. Βασικές αρχές πρόληψης λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών 
υγείας (εισαγωγή) (Μιχάλης Σφακιανάκης Ζωγραφάκης - 1,5 ώρες) 

β. Βασικές αρχές πρόληψης λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας (ειδικό μέρος) (Μεσσαριτάκη Αργυρώ- 1,5 ώρες) 

5. Διαχείριση ασθενών με δύσπνοια (Ψαρολογάκης Ευάγγελος - 3 ώρες) 

6. Κλινικές οδηγίες ενδοφλέβιας θεραπείας- αγγειακής προσπέλασης (Μιχαήλ Ροβίθης - 3 

ώρες) 

7. Κλινικές οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων (Μιχαήλ Ροβίθης - 3 ώρες) 

8. Η ασφάλεια στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Θεοχάρης Κωνσταντινίδης -1 ώρα). 

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή μετακίνηση και μεταφορά ασθενών και 

πρακτική εφαρμογή τους (Θεοχάρης Κωνσταντινίδης, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Μαρία Ψαρρού 

- 2 ώρες) 

 

  

 


